
Styrelsemöte i Arholma Skärgårdsförening
Den 090111 i Monsun

Protokoll
1. Mötets öppnande: Erik hälsade alla välkomna till årets första styrelsemöte.

2. Val av mötesordförande: Erik Westerlund valdes till mötesordförande.

3. Val av sekreterare
Jonas valdes till sekreterare.

4. Val av justerare
Stefan valdes till justerare

5. Ekonomi
            Kassören Clas meddelade att föreningen har 3800 kr på postgirot, 1100 kr i oregistrerade
menbetalda fakturor. Tillgångarna uppgår alltså för närvarande till 3700 kr.
            Numera har vi 32 medlemmar mot 14 medlemmar förrut.
            Förslag om att Turistgruppens sökta pengar från Länsstyrelsen skall förvaltas av Arholma
skärgårdsförening godkändes. Ansökan godkänd men pengarna ännu inte beviljade.

6. Rapporter:
Inga rapporter anmäldes

7. Sikos styrelsemöten
Erik mailar ut styrelseprotokollen i framtiden. Erik berättade om  det förra styrelsemötet.

8. Fråga till SIKO om medlemsavgift:
Frågan om differrentierade avgifter för föreningarna tas upp den 16/1. Anledningen till
frågeställningen är att avgiften är väldigt stor i förhållande till medlemsantalet i så små
föreningar som vår.

9. Möte med Kjell Jansson
Erik, Clas, Per-Henrik träffade kommunalrådet Kjell Jansson.
Erik bjuder Kjell att  komma ut någon gång efter torsdag 26 mars. När protokollet skrivs har
Kjell tackat ja till den 8/4. Erik ordnar ärtsoppa som vi äter på Arholma Nord.  Jonas och
Clas sammanställer frågor från företag och föreningar.

10. RUFS (regional utvecklingsplan för Stockholms län) som Landstinget har gjort.
Clas ställde sig kritisk till skrivningen om begreppet kärnöar i SIKOs remissvar. Begreppet
bör enligt Clas inte”späs” ut på det sättet som SIKO föreslår. Remisstiden har gått ut men
frågan kan ju drivas vidare i allafall.

Vad gäller definitionen av ”kärnö” i skärgården är det idag flera öar vars skolor ligger i
malpåse på grund av lågt barnantal (Sandhamn och Nämdö). Här är två saker som
hänger väldigt nära ihop. Det kan vara olyckligt med för skarp definition av vad som
krävs. Sandhamn har t ex stor turistverksamhet, men få bofasta och ingen skola, Nämdö
har en egen skärgård där flertalet boende faktiskt bor bortanför huvudön. SIKO föreslår
därför att definitionen för begreppet ”kärnö” görs mer flexibel utan klart uttalade
kravspecifikationer.

11. Posten, senaste nytt
Paket kommer numer till Älmsta. Inkommande och avgående post i samband med
1300turen. Paketavin lämnas och betalas på posten Arholma, alternativt kan kollinumret
ringas in till ICA Väddö, vilket gör hanteringen snabbare. Ringer man före kl 8 får man



paketet samma dag.

12. Skärgårdsstiftelsen
Allmänt möte med Berndt Festin, Clas tar kontakt.

13. Trafikläget
Turerna: 8.05, 22.00 och 22.10 går från 7 januari
7.55 kommer att gå efter påsk
Efter påsk går troligen 22 turen med vissa inskränkningar.
Taxehöjning till 45 kronor från och med vårturlistan

14. Årsmöte
Beslutades till den 26 mars kallelse 2 veckor innan mötet.
Nästa styrelsemöte 22 februari 11.00.

15. Övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes.

16. Mötets avslutande. Erik förklarade mötet avslutat.

            Närvarande: Leif Själander, Per Eriksson, Stefan Dahlberg, Jonas Linell, Clas Örtendahl,
Erik Westerlund, Jonas Linell, samt Anna-Karin Jansson från Intresseföreningen.


